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ال   مستقلة  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  هو  اإلنسان  لحقوق  الميزان  بالصفة مركز  وتتمتع  لها،  مقرًا  غزة  قطاع  من  تتخذ  الربح،  إلى  تهدف 
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 ة: ــمقدم

  د عحتى ب األمر العسكري  لم يلغ  و   ،1967حزيران    6في  قطاع  لمنذ احتاللها لأغلقت سلطات االحتالل قطاع غزة بأمر عسكري  
فرضت قوات    ،2000أكتوبر    9وتحديدًا في    ،(28/9/2000ة )وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثاني   .وقيع اتفاقيات أوسلوات 

إ  المعابر  عل  اً القغاالحتالل  وأغلقت  والسيفا،  كالمواصي  المستوطنات  من  قريبة  سكنية  مناطق  بموجبه  حاصرت  غزة  قطاع  ى 
وظيفة   سبعضها.  وغيرت من  يومي فح كر معبر    لمثالا  بيلفعلى  ويعطل  الساعة  مدار  يعمل على  ذا  ن ان  ومنذ  العام،  ك  في 

ضائع قسم الب   غلقأ   كما  .ام معدودة في األسبوع وكان يغلق ألشهر متواصلةالتاريخ أصبح يعمل ساعات محدودة في اليوم وأي 
   .معبر البضائع الوحيد إلىسالم  معبر كرم أبو لليتحو ونحال عوز وكارني  من معبر بيت حانون وأغلقت معابر صوفاه

لتضاعف   ني،ي طوانقسام النظام السياسي الفلسقطاع  الة حماس على  د سيطرة حركعب   ،وشددت قوات االحتالل من حصار غزة
، 2007حزيران/ يونيو    21  بتاريخالكود الجمركي    ألغت  حيث  األفراد والبضائع،  وتنقل  حرية حركةمفروضة على  يود المن الق

ًا لتعطي بعد،  "ادياً كيانًا مع"  قطاع غزة    العام نفسهأيلول/ سبتمبر من    19بتاريخ    المصغر  اإلسرائيلي  المجلس الوزاري   لنعأ فيما  
 طينيين من اللجوء للمحاكم والوصول إلى العدالة. حايا الفلسر وتحرم الضقسوة للحصا أشد

، اإلنساني  الدوليالقانون    وفقعقاب جماعي محظور  كل  يش  الذي  غزة،تنفيذ اإلغالق والحصار اإلسرائيلي على قطاع    ويأتي
منة التمييز العنصري والهي  نظام  ويتوافق  .يةلألرضي الفلسطين   ياالسرائيل  االستعماري سياق االحتالل االستيطاني    ه فيتنفيذ  ليتم

 ولي.مع تعريف الفصل العنصري وفق القانون الدوالظلم ضد الشعب الفلسطيني 

  ا حرية الحركة والتنقل، بمعلى  مشددة    اً قيود  هافرضو   ،قطاع غزة  قغالإ االحتالل    سلطاتتشديد    علىخمسة عشر عامًا مضت  
واصلت . كما  عرض البحر  صيادين فيللمتفاوتة  ولمسافات    ،للسياج الفاصل براً   الوصول للمناطق المحاذية  على  د و قي اللك  في ذ

الن  واسعة  فيها  بما  الحربية  في  و   ،قاطهجماتها  عشراتإصو   قتلتسببت  آالودم  اآلالف  ابة  عشرات  خاللها  ن مساكال  فرت 
ما تسبب في تدهور   ،كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق ت الصناعية والتجارية ومرافق البنية التحتية  آوالمنش

 1. ظاهرتي البطالة والفقر وتفشيانية اإلنس ألوضاعا

  ( عاماً 15اإلسرائيلي طوال )  لالحت سلطات االت  عن حجم انتهاكا  باألرقام  كشفالتي ت المؤشرات  ئج و النتا تستعرض الورقة أبرز  
على   صارسياسة الح   ، وانعكاسةقطاع غز   سكانالتي تواجه  األوضاع المعيشية  قساوة    لىتدلل عوالتي  ،  المشدد  من الحصار

 :وذلك على النحو اآلتي  .حالة حقوق اإلنسان
 

أصيب    كما  ،%(9) السيدات  و ،  %(23)  ُيشكل األطفال منهم  ،( شخص5418)تل  ق  فيربية اإلسرائيلية  تسببت الهجمات الح -
 المدنيين العزل. ف آال

 . ةشآت العام( من المن 2755)و ( مركبة،2237)( مصنع، و557و)ة تجارية، أ( منش 3118) تاللت قوات االحدمر  -
البناء    ادمو دخول  القيود على    وشددت  ،( بشكل جزئي41780)، وشكل كلي( وحدة سكنية ب 12631)قوات االحتالل  دمرت   -

   .يين من إعادة بناء وترميم منازلهمين سطم الفلر حلت 

 
ليص مساحة الصيد،  هتا قوات االحتالل كتقاختذ  من اإلجراءات الت من خالل سلسلة  ،  اضيمنذ تسعينات القرن املفعلياً    تأ قطاع غزة بد  ود علىالقياإلشارة إىل أن  جتدر   1

 يرز(، وغريها. انون )إ ت حطينيني من خالل معرب بي ركة الفلسقيود على ح، ووضع احملتلة  األرضمن العمل داخل  ومنع العمال الفلسطينيني 



 
 

عام من الحصار   15( مليون فرد، وارتفع عدد السكان خالل  1.5حوالي )  2006بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام   -
 ( مليون نسمة. 2.1إلى )  2021ية عام ليصل حتى نها

تح  طاتسل   استغلت - لإلق  طلمال  كمها االحتالل  مصيدة  إلى  لتحولها  المعابر  )تقاعحيث  ،  سطينيينبالفل  عقاي في  (  204لت 
 . ون )إيرز(بيت حان  عبر حاجزأثناء مرورهم  ينفلسطيني 

العليااالحتالل  سلطات  حرمت   - الدراسات  با  طلبة    ( 48)  اعتقلتو   ،العلميةلدورات الخارجية والكليات  والموظفين من االلتحاق 
   .يرزز إجحاعبر  همفر س دعن منهم  اً شخص

عدد    2005عام  ففي    ،الحصارض  فر   بعدالواردات  حجم  تراجع   - و (111,480)  الشاحنات  من   الواردبلغ  بعد    تضانخف، 
من بالرغم    ، وهذاشاحنة  (96,651)  2020عام    ارداتالو   حجم  لغب فيما    ،شاحنة  (26,838)  ىإل  2008عام    الحصار لتصل

 . لطلب على الخدماتدة اوزيا ومتطلبات النمو الزيادة السكانية 
لتتراجع ( شاحنة،  9,319نحو )  2005عام  ر القطاع  من قطاع غزة بعد فرض الحصار، حيث صد    تراجع حجم الصادرات -

حوالي ثلث ما كانت عليه قبل  وهو    ،2( شاحنة3118) بلغ حجم الصادرات    2020، وفي عام  2008عام    شاحنة  (33)  إلى
 الحصار 

 . اً ( تاجر 85)االحتالل قلت قوات ، حيث اعت التجارو حركة وتنقل رجال األعمال  المفروضة علىالقيود تواصلت  -
ر ي يود ومعاي خارج قطاع غزة لقمستشفيات  اللمرضى المحولين إلى  ابات الحصول على تصاريح  لطأخضعت سلطات االحتالل   -

الصريح أو طلبات إما الرفض  لا  مجموع  من  %(30)  ليحوا  مصير  كان،  معاييرلكافة ال  استيفاء المرضىمن    رغموبال  ،مشددة
 3المبطن

ا -  واعتقلت دن،  في الضفة الغربية وإسرائيل واألر الوصول إلى المستشفيات    علىمرافقيهم  المرضى و   قدرة  المشددةلقيود  طالت 
   .ممن حصلوا على تصاريح للمرور ىالمرض مرافقي( من 28) اعتقلتما ، في اً ضي ( مر 43)

( 25)، و( أطفال10)   من بينهم  ضاً ( مري 72)  وفاةفي    الوصول للعالجو المرضى    قلتن   ى حرية لمفروضة علت القيود اب تسب  -
 .سيدة

  ف ي جر خلل توغالتها ت ، وت وشمال قطاع  لسياج الفاصل شرق امن    القريبة  طقناالم  في  مّرة(  872نحو )  قوات االحتاللتوغلت   -
 . روعاتمز  ري دمت زراعية و  أراض

ا - الماستخدمت قوات االحتالل  ااءا فرطة واإلجر لقوة  العنيفة ضد  االقفال  ألطت  الالذين حاولوا  السياج  وقتلت  ،  اصلفتراب من 
 . أطفال( 204)اعتقلت و ، آخرين( 7) وجرحت ،الً طف( 15)

 .العاملين في الزراعةمن ( 136) قتلتف ،العاملين في القطاع الزراعيحتالل ات االفت قو استهد -
 من األراضي الزراعية.   دونم (33100) همساحت ما السامة  داتورشت بالمبي  قوات االحتالل  جّرفت -
االحتالل - قوات  في عرض  الصي   استهدفت  الفلسطينيين  نيرانها  ،رالبحادين  والحقت   وفتحت  وو تجاههم،  وأعاقت عملهم،    ثق هم 

(  131ت )خّرب   كما.  ادصي (  750)  تلاعتقو ،  (179)  وجرحت،  صيادين(  7)خاللها  قتلت  بحقهم،    انتهاك(  2514)  المركز
   كب.( مر 237استولت على )و  ة من معدات ومستلزمات الصيد،داد كبير أع، و مركب صيد

 . ( بئر مياه292)رت ي وزراعية ودماستخدام منزلمياه بار آت االحتالل قصفت قوا -
احة  قوات االحتالل الصيادين من نزول البحر وقلصت مساحة الصيد المسموحة فترات طويلة ومتكررة، تراوحت المسمنعت   -

 مياًل. 15و التي كانت تسمح بها بين ثالثة أميال
 

 م.2202يونيو   5ة حصل عليها املركز بتاريخ ابل تريد، بياانت غري منشور   -كز التجارة الفلسطين مر   2
 . 2022حىت فرباير 2010الفرتة املمتدة منذ مطلع عام   تغطي ابملرضىاملتعلقة سب  والن رقام األ  3



 
 

الوحيدةل  وقودال  لدخو لطات االحتالل  ست  حظر  - توليد الكهرباء  فاقم من أزمة الكهرباء ودفع المواطنين    ؛ محطة   الستخدام ما 
  من   ًا،مواطن   (35مقتل ) في    2012  عاممولدات كهربائية نجم عنها حوادث وحرائق تسببت منذ  و الشمع لإلنارة،  ائل مثل  دب 

  ات.سيد (6)طفاًل و( 20)م ينه( من ب 36)  وإصابة، طفالً ( 28سيدة و) بينهم
جة القطاع من الطاقة  اتقدر حإذ    ،لكهربائيةصعوبة كبيرة في الحصول على كميات كافية من الطاقة ا  سكان قطاع غزة  يواجه -

)  هربائيةكال ميغ660-600بين  الم (  أن  العلم  مع  عناواط،  يزيد  ال  ميغاواط205)  توفر  التيار   ما  ؛(  انقطاع  في  تسبب 
 سنوات الحصار.  وميًا خالل فترات معينة منعة ي ( سا16ت زادت عن )تراالكهربائي لف 

قطاع غزة إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في  فييات عديدة بلد والرالساقة ومنع دخول طدفعت مشكلة نقص ال -
الطول الكلي    %( من75سبته )جهات االختصاص بتلوث ما ن   فحوصاتتفيد    إذئه،  هه وشواطلوث مياما تسبب في ت   ؛البحر

 . (4)  تقريباً  اً و متر كيل 40 لمسافة الذي يمتد شاطئلل
%( 96.2وتفيد جهات االختصاص أّن ما نسبته )فر المياه الصالحة للشرب،  يعاني سكان قطاع غزة من أزمة كبيرة في توا -

ات ركيز توالسيما  لجودة  حيث اة من  ت منظمة الصحة العالمي ها مواصفاغزة ال تنطبق علي اع  في قطن الجوفي  من مياه الخزا
 .(5)الكلورايد والنترات

، فيما بلغت  %(53نسبة الفقر في قطاع غزة )   معهلغت  تدهورت األوضاع المعيشية للسكان بشكل كبير، وتفاقمت إلى حٍد ب  -
 %(.64ديد ومتوسط )لغذائي بمستوى شام األمن االت انعد%(، وسجلت معد47)معدالت البطالة 

( مبنى جامعي/ تابع  32و)  ( مدرسة،536ت االحتالل )دمرت قوا   إذالحصار،  وات  طاع غزة خالل سن في ق   التعليم  عقطاتأثر   -
لكثافة  ، ووصلت اخل المدارسما تسبب في تكدس أعداد الطلبة دا  ؛انزيادة السنوية للسكلمواجهة ال  مدارسلكلية، وأعاقت بناء  

العديد من المرافق   وظلت  6،ميةو الحكالمدارس    ي( ف39.38و)،  األونروا ( في مدارس  41.09إلى نحو )اإلجمالية  لصفية  ا
المدرسية   والبيئة  موائمة  التعليمية  بمااإلعاقةلذوي  غير  ال  ،  الطرق  ورصف  تعبيد  ذلك  عن  في  فضاًل  المدارس،  إلى  مؤدية 

 المعابر.  درسية منات المتكررة لدخول الكتب المعاقاإل
ادة بناء وترميم المكتبات والمؤسسات الثقافية التي إع  ن حالت دو لمفروضة  اصة وأن القيود اإعمال الحقوق الثقافية، ختراجع   -

الهجمات   بينها  الحربيةُدمرت خالل  الوط  ومن  المؤسسات  المكتبة  والعديد من  القي ضا  الثقافية، كمانية  ود من صعوبة عفت 
ر الخارجية  النشتب بمشاركة دور  كلك إقامة معارض  ن كتب ودوريات حديثة، وكذمكتبات القائمة متنيات التحديث وتطوير مق

 فاقتصرت على المعارض المحلية.  
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 الخالصة والتوصيات:
 

نية    تكشف الحقائقبينما  من"،  يعة " األذر   تحتغزة  والقيود التي تفرضها على قطاع    تبرير اإلغالق  الحكومة اإلسرائيليةاول  تح
عن بقية  ومعزولة    مغلقةمنطقة    القطاع  باعتبار  فرض هيمنتها عليهم  أجلمن    نالفلسطينيي ائيل الهادفة إلى فصل وتقسيم  إسر 

التي    المتعددة  أن االنتهاكات  الحقائقوتوضح ورقة    .ديموغرافيالتركيب الهندسة وهيكلة  ، وإعادة  المحتلة  ةالفلسطيني األراضي  
سلطات   سياق  ض  االحتاللترتكبها  و حصارهمن  المست ا  وال  ، دامإغالقها  المفرطة  القوة  استخدام  ذلك  في    ة حربي الهجمات  بما 

المدنية وقتل  ا  ة ضدالمتكرر  األ  اآلالفلمدنيين واألعيان  الهشة األخرى،  واعتقال واحتجاز  والفئات  طفال والمرضى والصيادين 
  “ بانتوستان   تقرير بعنوانفي    يزانيه مركز الما أكد علوهذا مخلق ظروف معيشية غير مالئمة لسكان قطاع غزة.    تهدف إلى

تتوافق مع  التي ترتكبها سلطات االحتالل      "ةالالإنساني   األعمال"    أنب     "  صري اإلسرائيلي في قطاع غزةنظام الفصل العن   -غزة
ام روما األساسي جريمة الفصل العنصري ونظ تحدة لقمعالم األممالمحدد في اتفاقية جريمة الفصل العنصري على النحو تعريف 

 7للمحكمة الجنائية الدولية 
 

عليه،   مروروبناًء  عشر  مخ  وبعد  فإنعامسة  والظالم  القاسي  الحصار  على  اإلنسم  ًا  لحقوق  الميزان  مطالب ان  ركز  اته يجدد 
نونية لياته القامسئو وأن يتحمل    ت القانون الدولي،في التعامل مع انتهاكاالمعايير  ازدواجية  الكف عن  لمجتمع الدولي ب تكررة لالم

 مبادئاحترام  على  سلطات االحتالل    فاعل إلجباروممارسة دور    ،راً فو   على قطاع غزةالمفروض  إنهاء الحصار  في  ية  واألخالق
وسيلة من شأنها  ، كونها تشكل  يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب  محاسبة ومالحقة كل من  عمل علىال، و نسانيالقانون الدولي اإل
 ة. الفلسطينية المحتل ضاألر مي سكان كات وأن تحأن تحد من االنتها 
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